Polskie firmy w dobrej kondycji według raportu Coface
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To już szesnasta edycja przygotowywanego przez Coface rankingu TOP 500 CEE pokazuje
kondycję 500 czołowych firm z Europy Środkowo-Wschodniej mierzoną ich obrotami.
Sektory, które przodowały w poprzednich rankingach, ponownie zajęły trzy najwyższe
pozycje w 2020 r.: liderem jest sektor surowców mineralnych, chemikaliów, produktów
ropopochodnych, tworzyw sztucznych i produktów farmaceutycznych, wyprzedzając
przemysł motoryzacyjny i transportowy, za którym plasuje się handel.
Obroty 500 największych firm spadły w 2020 r. o 3,3 proc. do 667 mld EUR. Polska przewodzi w
zestawieniu, a rodzime firmy poradziły sobie najlepiej w regionie jeśli chodzi o poziom obrotów r/r.
Na podium znalazły się także Czechy i Węgry.
Po raz kolejny Polska zajęła najwyższy stopień podium, 32 proc. wszystkich firm w zestawieniu
pochodzi z naszego kraju (161 przedsiębiorstw – 2 mniej niż w ubiegłym roku). Chociaż pandemia
miała wpływ na polskie firmy, wciąż są one największe w regionie – ze średnimi obrotami na
poziomie 1,6 mld EUR. Łączne przychody zmniejszyły się tylko o 0,1 proc., do 258,2 mld EUR w 2020
r., natomiast zyski netto spadły o 20,6 proc.
Polska jest krajem najbardziej zróżnicowanym w rankingu jeśli chodzi o strukturę sektorową. Żadna

pojedyncza branża nie dominuje, chociaż przoduje sektor surowców mineralnych, chemikaliów,
produktów ropopochodnych, tworzyw sztucznych i produktów farmaceutycznych, z którego
pochodzi 16,8 proc. firm i który odpowiada za 21,6 proc obrotów polskich firm w zestawieniu.
Na trzecim miejscu w rankingu znalazł się handel z 70 firmami (o 3 mniej niż rok wcześniej).
Polska, największy rynek konsumencki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ma tu największy
udział (35,7 proc.), z Polski pochodzą także największe podmioty: Jeronimo Martins Polska i
Eurocash.
– Wzrost w regionie Europy Środkowo-Wschodniej był napędzany przez konsumpcję gospodarstw
domowych, które zaczęły regenerować się w drugiej połowie 2020 r. dzięki dobrej kondycji rynków
pracy. Rosnące płace pracowników i niedobory siły roboczej powróciły, szybko wywierając presję na
marże. W tych warunkach obroty największych firm w tym sektorze wzrosły do 102 mld EUR (+9,6
proc.; najwyższy wzrost spośród wszystkich sektorów), a firmy były również w stanie odnotować
skromne, ale jednak wyższe zyski netto (+2,7 proc.) – mówi Jarosław Jaworski, CEO Coface w
Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
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